
BÍZTATÓ SZÁMOK 
Március közepén kezdte meg 
munkáját az Újpest 2020 prog-
ram keretében létrehozott három 
– gazdasági, humán, környezeti – 
munkacsoport. A programhoz ké-
szített elemzésekből számos olyan 
adat derült ki, amelyre büszkék le-
hetünk.  3. oldal

LAKHATÁST HAJLÉKTALANOKNAK
Céges forrásból, önkormányzati 
részvétellel Újpesten és Kőbányán 
öt-öt lakást újít fel hajléktalanok-
nak a Habitat for Humanity Ma-
gyarország. Az erről szóló megálla-
podást a városháza dísztermében 
írták alá április 9-én. 
 4. oldal

TERVEK SZERINT HALAD A GÖRGEY
Két hónapja kezdődtek meg az 
építkezési munkálatok a Görgey 
Artúr út Rózsa és a Szilágyi utca kö-
zötti szakaszán. A felújítás a tervek 
szerint halad, így várhatón jövő év 
elején már rá sem lehet majd ismer-
ni Budapest egyik legrégebben fel-
újított utcájára.  5. oldal

SZÁZADOKON MÚLT 
A TOVÁBBJUTÁS
Fárasztó szezont tudhat maga mö-
gött a magyar korcsolyasport leg-
többre hivatott versenyzője, Tóth 
Ivett. Párhuzamosan teljesített a juni-
or- és a felnőtt korosztályban, aminek 
a záróakkordjaként Sanghajba, a vi-
lágbajnokságra is elutazott.   13. oldal
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Újpesti 
Élet-képek 

2015
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. 
fotópályázatot hirdet „Újpesti Élet-képek 2015” 
címmel. Az előző évektől eltérően idén egy új, 
negyedik kategóriában is várják a pályaműveket. 
Vajon, hogy látják városunkat a fi atalok?  4–5. oldal



Ajándék
Az ajándékozás lényege, hogy az 
ajándékozó – saját vagyonának rová-
sára – a megajándékozottnak ingye-
nes vagyoni előnyt nyújt. Az ajándé-
kozás tárgya lehet ingó vagy ingatlan 
dolog és lehet vagyoni értékű jog is. 
Ezt mondja a jog. Ha innen nézzük, 
nagyon száraz a téma, nagyon rideg. 
Van az életnek egy másik oldala is, 
ahonnan sokkal szívesebben tekin-
tünk a dolgokra, és ahol rengeteg 
meglepetés érheti az embert. 

„Aki nem hisz abban, hogy meny-
nyi jó ember van, az kezdjen el va-
lami jót tenni, és meglátja, milyen 
sokan odaállnak mellé.” – mondta 
egyszer Böjte Csaba, kinek egyszerű 
szavai mögött nagy dolgok állnak. 
Igazságok. Az is igaz, egyre többen 

tesznek jót másokkal, egyre nagyobb 
teret kap az önzetlenség, és az is igaz, 
hogy a jó vonzza a jót. Nem minden 
fekete-fehér, de vannak olyan témák, 
melyeket mindegy melyik oldalról 
vizsgálunk, ugyanazt a hatást érik el. 

Április 2-án rengeteg édesség, üdí-
tő, gyümölcs és ruha érkezett a Haj-
nal utcai gyermekotthon lakóihoz. 
Az UTE Baráti Kör tagjai és a Sixi 2000 
Kft. jóvoltából mindenkihez megér-
kezett a nyuszi. „Mikor februárban 
először itt jártunk, megígértük, hogy 
egy pillanatra sem feledkezünk meg 
az otthonban lakó gyerekekről” – 
meséli Kalocsai György, az UTE Bartái 
Kör elnökségi tagja, Húsvéti ajándék 
című cikkünkben.

Négy éve indította el az Újpesti 
Cseriti a nagy sikerű kupakgyűjtési 
akcióját. Azóta Bianka a negyedik 
gyerek, akinek mindannyian segít-
hetünk a műanyag kupakok gyűjté-
sével. A lakossági adománygyűjtésen 
kívül, február végén a rendőrség is 
csatlakozott az akcióhoz. A szolgá-
lunk és védünk szlogennek a közvet-
len kapcsolat is része, a gyűjtés, és ez 
a fajta közvetlenség pedig ennek az 
első lépése. Újpesti összefogás című 
írásunk bemutatja az önzetlenség 
erejét városunkban. 

Céges forrásból, önkormányzati 
részvétellel Újpesten és Kőbányán öt-
öt lakást újít fel hajléktalanoknak a 
Habitat for Humanity Magyarország. 
Az erről szóló megállapodást a vá-
rosháza dísztermében írták alá április 
9-én. Berki Krisztián olimpiai bajnok 
tornász, az otthonteremtő kezdemé-
nyezés nagykövete, úgy fogalmazott, 
tudja, mennyi nehéz sors létezik, az 
érintettek számára ez az újrakezdés 
óriási lehetőség.  

 VG
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Húsvéti ajándék
Édesség, üdítő, gyümölcs és ruha is érkezett a Hajnal 
utcai gyermekotthon lakóihoz április 2-án. A húsvé-
ti ajándékoknak mindenki nagyon örült, de a legna-
gyobb sikert természetesen a sok-sok édesség aratta. 

Az UTE Baráti Kör tagjai és a Sixi 2000 Kft. jóvoltából mindenkihez 
megérkezett a nyuszi. A februári gyümölcsszállítmány után most sok-
sok csoki is volt a dobozban. 

– Mikor februárban először itt jártunk, megígértük, hogy egy pilla-
natra sem feledkezünk meg az otthonban lakó gyerekekről – meséli 
Kalocsai György, az UTE Bartái Kör elnökségi tagja. – Ez az ünnepeken 
és a hétköznapokon sem lesz másképp. 

Az ajándékokkal egy „meglepetésvendég” is érkezett. Egy újpesti le-
genda fi a, Ifj. Fekete László is boldog húsvétot kívánt a gyerekeknek és 
az otthonban dolgozóknak.  D. V.

A Bródy a legjobb sportiskolák között
Országosan száztíz intézmény közül került az előkelőnek számító ötödik helyre Magyarország legjobb 
sportiskoláinak mezőnyében az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola. Ez különösen azért 
fontos az intézménynek, mert a nemzeti sportutánpótlás nevelésének terén a Bródyban tanuló és a 
MOB által is támogatott élsportolók eredményeihez a nevelőtestület sokoldalú munkája is nagyban 
hozzájárult. 

A Bródyban egyébként a sportolás feltételei is javultak: a tanév elején vehették birtokba a diákok az 
udvaron kialakított műfüves focipályát, amelyet iskolák közötti mérkőzésekkel avattak fel szeptember-
ben. moa
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Bíztató 
számok
Március közepén kezdte meg mun-
káját az Újpest 2020 program kereté-
ben létrehozott három – gazdasági, 
humán, környezeti – munkacsoport. 
A programhoz készített elemzé-
sekből számos olyan adat derült ki, 
amelyre büszkék lehetünk. 

Városunkban kiemelkedően erős a helyi identitás, 
a lokálpatriotizmus, ami jelentősen hozzájárul a 
közös tervek, majd a közös célok megvalósításá-
hoz. Ezen az elengedhetetlen tényen kívül az Újpest 
2020 programnak köszönhetően számos olyan ér-
tékes adat rajzolódott ki, amelyek hozzájárulnak 
városunk tervezéséhez. 

A gazdasági felmérésnél megmutatkozott, hogy 
az újpesti GDP a fővárosi kerületek között az egyik 
legmagasabb, és budapesti átlag felett van az újpes-
ti vásárlóerő értéke is.  D.V.

ÚJPEST
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2020

LAKÓTELEPEK ARÁNYA: Újpest beépített 
területeinek még a negyedét se éri el a la-
kótelepek aránya. Az újpesti lakótelepek jó 
minőségűek, az új építésű társasházak kife-
jezetten magas színvonalúak. (Halványzöld 
a szabadon álló, narancssárga a zártsorú be-
építés, és piros a lakótelep, vagy sűrűbben, 
telepszerűen beépített.)

A humán munkacsoport által vizsgált 
adatokból kiderült, hogy a fővárosi kerületek 
közül Újpestre az egyik legnagyobb a beköl-
tözési hajlandóság, a születések száma pedig 
a budapesti átlagot is meghaladja. 

EGY LAKOSRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: 
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Új-
pesten mind az országos, mind a budapesti át-
lagot meghaladja. Ez régi sztereotípiákat oszlat 
el azzal kapcsolatban, hogy egy lesajnált külső 
kerület vagyunk. 

Fontos kiemelni továbbá, hogy Újpest gazda-
ságában egy eddig nem jellemző új elem, az ide-
genforgalom fellendülése is megmutatkozik.

A LAKÓNÉPESSÉG ÉS ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 
NÖVEKEDÉSE nagyrészt annak köszönhető, 
hogy Újpesten színes és magas színvonalú az 
oktatási paletta. Az Újpesten letelepedők kö-
zött nagyon magas a biztos egzisztenciával ren-
delkező fi atalok aránya, ami jótékony hatással 
van a lakosság elöregedésével szemben.  

ÚJPESTEN A FŐVÁROSI ÁTLAGOT IS MEG-
HALADJA A SZÜLETÉSEK SZÁMA: A három 
munkacsoport a közeljövőben folytatja a 
munkát. Ilyen biztos, statisztikailag is alátá-
masztott háttérrel az előzetes célrendszer, az 
akcióterületek és fejlesztési elképzelések átbe-
szélésénél sem lehet probléma. 
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„Tarzanos” hétvégék
A negyedik hétvége is nagyon jó hangulatban telt a Tarzan Parkban. 
A nagykabát sem zavarta a gyerekeket, a hűvösebb idő ellenére is 
felhőtlenül szórakoztak a szabadban. 

Senkit sem feszélyezett a kabát

A Picurvárban már süt a nap

A Habitat for Humanity „elsőként lakhatást” prog-
ramját folytatva – vállalati, non profi t és önkor-
mányzati összefogással – tíz önkormányzati bérla-
kást újít fel, ebből ötöt Újpesten. Az ingatlanokat 
Újpest és Kőbánya biztosítja. A felújítást a civil szer-
vezet, a Saint-Gobain Initiatives Foundation (az épí-
tőipari vállalat alapítványa) és a francia Abbé Pierre 
Alapítvány segítségével végzi el.

Szekér András, a Habitat for Humanity Magyar-
ország igazgatója, a városháza dísztermében tartott 
sajtótájékoztatón kiemelte, az építőipari cég hetven-

hatezer euróval támogatja a kezdeményezést, ezen 
felül önkéntes munkaerő formájában is az alapít-
vány segítségére vannak. A beköltöző fedél nélküliek 
esélyt kapnak az új életre, amihez az önkormányza-
tok lakások formájában biztosítanak támogatást.

Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Újpest 
díszpolgára úgy fogalmazott, tudja, mennyi nehéz 
sors létezik, az érintettek számára ez az újrakezdés 
óriási lehetőség. 

– Ez egy nemes cél, amiért érdemes küzdeni – 
fűzte hozzá.

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere azt 
mondta, a törvényi szabályozás nem teszi az önkor-
mányzatok feladatává ezt a kérdést, ennek ellenére 
Újpest önként vállal szerepet. 

– Külön öröm, hogy civil szervezetek is magu-
kénak érzik és gazdasági társaságok is támogatják 
a jó ügyet. Tavaly Nagy István alpolgármester me-
nedzselésével öt lakást bocsátottunk a fedél nélkü-
liek rendelkezésére. Az ötből négy bérlő bent ma-
rad, ami komoly siker és eredmény – mutatott rá 
Wintermantel Zsolt.

Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere azt 
mondta, a hajléktalanság problémája már az 
ipari forradalmat követően létező jelenség, sőt 
Budapest az 1930-as években már komoly ellá-
tórendszert üzemeltetett. Szerinte manapság egy 
kilakoltatás sokkal nagyobb visszhangot kap, mint 
amikor segítséget nyújtanak. 

Kovács Róbert úgy gondolja, ha más települések, 
kerületek is így tennének, akkor legalább a prob-
lémakört képező jéghegy csúcsát felszámolhatnák. 

Tomas Rosak, a Saint-Gobain regionális vezér-
igazgatója visszautalt a cégcsoport múltjára, majd 
kiemelte: 2008-ban a fair üzleti magatartás, a 
partnerek és a társadalom iránti tisztelet fi lozófi -
ája mentén hozták létre a projektben részt vevő 
alapítványukat. A vállalat alapítványa az elmúlt 
hat évben egyébként 48 ország 200 nonprofi t szer-
vezetét támogatta eddig, emellett munkatársaik 
személyesen is részt vesznek egy-egy társadalmi 
szerepvállalásban.

A tájékoztató után legvégül az együttműködés-
ről szóló dokumentumokat írták alá. Újpesten idén 
három, jövőre a tervek szerint két lakást újítanak fel 
és adnak át.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Lakhatást hajléktalanoknak
Céges forrásból, önkormányzati részvétellel Újpesten és Kőbányán idén és 
jövőre összesen tíz lakást újít fel hajléktalanoknak a Habitat for Humanity 
Magyarország. Az erről szóló megállapodást a városháza dísztermében írták 
alá április 9-én. Az otthonteremtő kezdeményezés nagykövete Berki Kriszti-
án olimpiai bajnok tornász, Újpest díszpolgára.

Többszereplős megállapodást írtak alá
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Tervek szerint 
halad a Görgey
Két hónapja kezdődtek meg az építkezési mun-
kálatok a Görgey Artúr út Rózsa és a Szilágyi utca 
közötti szakaszán. A felújítás a tervek szerint ha-
lad, így várhatón jövő év elején már rá sem lehet 
majd ismerni Budapest egyik legrégebben felújí-
tott utcájára. 

– Faltól-falig új-
jáépül a Görgey. 
A rossz villamos 
pálya és a macs-
kakő sem okoz 
többé majd gon-

dot az itt közlekedőknek – mondja 
Rádi Attila alpolgármester.

– A Görgey út teljes hosszában 
kerékpárút létesül, ami jelentősen 
megkönnyíti a környezetbarát közle-
kedést, az út két szélén a régi kocka-
kövek visszaépítésével parkolósávok 
alakulnak ki. Teljesen megújulnak a 
villamos megállók, a járdák és az út 
menti növényzet is.

A felújítás két fő ütemben történik 
majd, várhatóan jövő év elejére feje-
ződnek be a munkálatok.

– Jelenleg az első ütem zajlik, ami 
a Rózsa utca és a Rákospalota-Újpest 
Vasútállomás közti területet öleli fel.  
Ennek a szakasznak a rekonstrukciója 

június végén fe-
jeződik be. Nyár 
közepén lesz egy 
ütemváltás. A 
második ütem-
ben a 14-es és a 

12-es villamos Görgey úti szakaszán 
villamospótlásra lesz szükség – mond-
ja Horn Gergely, a BKK divízióvezetője.

Az elmúlt két hónapban is jelentős 
változások történtek a felújítás alatt 
álló szakaszon. A jobb villamosvágány 
cseréje és a járdaépítés már a szülő-
otthonnál tart. A közműépítés és az 
aknafedők cseréje befejeződött. A fel-
sővezeték-tartó oszlopokat az útsza-
kasz egyik oldalán teljesen kicserélték. 

– Rendben folyik a munka. Na-
gyon nagy műszaki problémákkal 
eddig nem szembesültünk, ütemterv 
szerint halad a kivitelezés és előrelát-
hatólag nem lesz csúszás – teszi hoz-
zá Horn Gergely.  D.V.Faltól falig újjá épül a Görgey út

Már a villamos 
pálya betonozása 

is megtörtént 
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Egy éve nyílt meg az Orient 
Travel Budapest Utazási Iroda, 
amely az egyetlen újpesti kötő-
désű és egyben hajón lévő utazá-
si iroda Budapesten. 

– Irodánk tulajdonosa új-
pesti és én is sokáig laktam 
Újpesten – meséli Rácz Tí-

mea irodavezető. Lokálpatri-
ótákként nagyon fontos és jó 
kezdeményezésnek tartjuk az 
ÚjpestKártya programot, így 
körülbelül két hónapja csatla-
koztunk. A kártyatulajdonosok 
9% kedvezményt kapnak saját 
szervezésű utazásaink árából. 

Az Orient Travellel a világ bár-
mely pontjára eljuthatunk. Kör-
utazásokat, pihentető nyaraláso-
kat, de tengerparti esküvőket is 
pillanatok alatt megszerveznek. 
Nekünk, utasoknak más dolgunk 
sincs, csak fogni a jegyet, az úti-
tervet, esetenként a jegygyűrűt, 
és útra fel!  Kép és szöveg: D.V. 

ORIENT TRAVEL
1137 Budapest, 
Jászai Mari téri 

hajóállomás 7. kikötő
Telefon: 06 20/480 5856  

Web: www.orienttravel.hu

Iroda a hajón
Sorozatunk mostani részében kicsit kalandozni indul-
tunk. Végállomásunk a Jászai Mari téri hajóállomás 
volt, ahova stílszerűen az Újpesti sétány vezetett. De 
ezen kívül hogyan is köthető mindez városunkhoz?

Sorozatunkban olyan vállalko-
zásokat mutatunk be, amelyek 
csatlakoztak az ÚjpestKártya 
programhoz. Folyamatos kedvez-
ményekkel várják a kártyatulaj-
donosokat, tovább öregbítve az 
újpesti közösségépítés jó hírét.
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VIOLA-NAP A VIOLA OVIBAN
Nyílt napot tartunk leendő óvodásainknak 2015. április 23-án (délelőtt: 
9.00-11.30-ig, délután: 15.30-17.00-ig), melyre minden érdeklődő szülőt 
és gyermekét szeretettel várunk. Ezen a napon a gyermekek megismer-
kedhetnek az óvodával és az óvónénikkel, valamint 11.30-kor az óvoda-
vezető válaszol a szülők kérdéseire.

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 3699-513, e-mail cím: info@violaovoda.ujpest.hu 

 Váczi Lajosné óvodavezető

Véradás Újpesten
Ifjuségi Ház, István út 17-19, 
Április 13., hétfő 14-18 óráig

 Amit nagyon fontos tudni!
•  minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges
•  regisztrációhoz személyi igazolvány (lakcímkártya) és a TAJ kártya kö-

telező!
• előtte étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani!
•  a gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos 

felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően)
 

Újpesti 
összefogás
Négy éve indította el az 
Újpesti Cseriti a nagy 
sikerű kupakgyűjtési 
akcióját. Azóta Bianka 
a negyedik gyerek, aki-
nek mindannyian segít-
hetünk a műanyag ku-
pakok gyűjtésével. 

A kupakgyűjtés célja 2015-ben 
egy műtét a nyolc és fél éves 
Farkas Biankának. A kislány ko-
raszülöttként jött a világra, agy-
vérzést kapott, ezért sem mo-
zogni, sem beszélni nem tud. A 
barcelonai Policlínicán Dr. Igor 
Nazarov professzor egy úgyne-
vezett mikroszikés beavatkozás-
sal képes lenne segíteni rajta, 
de a kislány szülei nem tudják 
egyedül előteremteni a májusi 
műtét költségét. Az újpesti ösz-
szefogásnak köszönhetően Bi-
anka édesanyja már meg tudta 
venni a repülőjegyet, és le tudta 
foglalni a szállást, de a műtéthez 
szükséges összeg még nem jött 
össze. Az Újpesti Cseriti arra kéri 
az újpesti családokat, hogy ne 
feledkezzenek meg az értékes 

műanyag kupakokról. Gyűjtsék 
azokat ugyanolyan lelkesedéssel 
és segítő szándékkal, ahogy eddig 
tették, és vigyék el a huszonnyolc 
gyűjtőpont valamelyikére!

Ezek egyike lehet például az 
újpesti rendőrség, amely szerv 
nemrég, február végén csatla-
kozott az akcióhoz. Az egyenru-
hások tudatosan kapcsolódtak 
be a gyűjtésbe. A szolgálunk és 
védünk szlogennek ugyanis a 
közvetlen kapcsolat is része, a 
gyűjtés, és ez a fajta közvetlenség 
pedig ennek az első lépése. Az 
összefogás ereje Újpest határain 
is túlnyúlt: több más kerület se-
gítségével már a legelső héten-
hetekben több zsáknyi PET-tető 
gyűlt össze náluk, és a földszintre 
kihelyezett ládában is folyamato-
san látni kupakokat.

A gyűjtőpontok teljes listáját 
az ujpest.hu-n találhatják meg, 
a bankszámlaszám pedig, ahol a 
család tudja fogadni az adomá-
nyokat, a következő:

Budapest Bank:
10103881-32299151-00000000

IBAN: HU72-10103881-
32299151-00000000

Swift kód: BUDA HUHB
Facebook-oldal: 

Gyűjtés Biankának
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Zenede-nap
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneis-
kola idén is szeretettel várja az 
érdeklődőket 2015. április 18-án, 
szombaton, a IX. Zenede-napra! 
Az iskolavezetésnek, a művész-
tanároknak és az iskola alapít-
ványának közös célja, hogy egyre 
nagyobb teret kapjanak Újpest 
komolyzenei életében. A prog-
ram a művésztanárok fellépésén 
kívül bemutatkozási lehetőséget 
biztosít a tanítványoknak, akiket 
tanáraik vezettek be a zene vilá-
gába. 

PROGRAM
12:45 – Térzene az újpesti Főtéren
13:30 – Nyitókoncert az Egek Királynéja 
Főplébánia templomban (Szent István tér)
14:45 – További programok az Újpes-
ti Kulturális Központ Ifjúsági Házban 
(István út 17-19)

Földszinti színházterem
15:00 – Hangszerbemutatók
16:30 – Hangszersimogató
17:15 – Tombola
18:00 – Opera stúdió I. előadás: 
W. A. Mozart: Varázsfuvola című 
operája (az Opera előadásain, a hely 
befogadóképessége miatt, csak a ze-
neiskolában megrendelt és átvett kü-

lön belépőkártyával lehet részt venni. 
A további előadásokról az iskola hon-
lapján és az irodában lehet érdeklőd-
ni, helyet foglalni.)

II. előadás: április 25., szombat, 19 
óra – Ady Endre Művelődési Ház szín-
házterme
III. előadás: május 9., szombat, 19 
óra – Angyalföldi József Attila Műve-
lődési Központ (József Attila tér 4.)

A Zeneiskola Díszterme (II. emelet 
218. terem)

19:00 – Jazz Klub
A Zeneiskola 208-as, 217-es, 2019-

es termeiben kézműves-foglalkozások 
várják az érdeklődőket.

Támogatói belépőt minimum 1000 
ft/fő adomány fejében biztosítunk, gyer-
mekek részére, csak a helyszínen, mini-
mum 200Ft/fő adomány fejében.  V. G.

ELŐADÁSÁBAN BEMUTATJUK

A VARÁZSFUVOLA
W. A. MOZART

CÍMŰ OPERÁJÁT

AZ 

ERKEL OPERASTUDIÓ 

Nemzetközi 
roma nap 
Újpesten
1971. április 8-án tartották a romák 
első világkongresszusát. Innentől 
fogva ezt a napot nevezzük nem-
zetközi roma napnak, ami kulturális 
szempontból kiemelkedő jelentőség-
gel bír – mondta el lapunknak Mol-
nár István Gábor, az Újpesti Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
A 2015. április 8-án tartott rendez-
vényen az identitás megteremtésén, 
erősítésén kívül rendkívüli helyet ka-
pott a kultúra és a sport is. 

A sport, ezen belül is az ökölvívás, az egyik legna-
gyobb motivációs erő a roma származású fi atalok 
körében – mesélte Csóka János Pál elnökhelyettes, 
miután nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket 
az Újpesti Cigány Közösségi Ház délutáni rendezvé-
nyén. Beszédében elmondta, hatalmas álmuk való-
sult meg, mikor megkapták az 540 négyzetméteres 
helyiséget Újpest Önkormányzatától. Már akkor is 
úgy tekintettek az épületre, mint egy gyémántra, 
most pedig a felújítás és a rengeteg munka után 
tiszta szívből örülnek, hogy hátteret biztosíthatnak 
a hagyományok megőrzéséhez, átörökítéséhez, te-
ret adhatnak az oktatásnak és a sportnak. Az elnök-
helyettes bemutatta a Tanoda vezetőjét is, Balog 
Arankát, akinek szintén óriási szerepe van a helyi 
roma kultúra gondozásában és az oktatásban. 

Balog Arankát a Tanoda működéséről kérdeztük: 
„Három éve működik a Tanoda, 67 gyerek jár hoz-
zánk. A létszám ugyan változó, de a szülői együtt-
működés nagyon erős. Az intézmény közösségfor-
máló ereje meghatározó, nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk a diákok szüleivel. Együttesen alakítunk ki 
célokat, mint például azt, hogy a bokszon kívül a 
jövőben majd táncot és tornát is tanulhassanak a 
gyerekek. A legnépszerűbb sport az ökölvívás, mert 
azon kívül, hogy segít levezetni a felgyülemlett fe-
szültséget, önfegyelemre és szabálykövetésre tanít. 
Rengetegen felfedezik ebben a sportban a lehetősé-
get, ezért is gondoltuk, hogy a mai napon egy be-
mutatót szervezünk az új tornatermünkben.”

A látványos ökölvívás-bemutató után cigány-
zenei előadás kezdődött a közösségi házban, de a 
programok között is nagy volt a lendület, számta-
lan érdekességet tekinthettek meg az érdeklődők 
az Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjteményben, és 
nagyon vidám, jó hangulatú beszélgetések zajlottak 
az asztaloknál. A falakon számos újpesti családi fotó 
látható különböző korokból, feltűnnek prímások, 
komoly helyeken játszó zenészek, gyönyörű tánco-
sok, fegyver- és szegkovácsok, és egy nagyon érde-
kes könyv is, Bartos Tibor: Sosemvolt Cigányország 
című műve, mely szegkovács cigány meséket gyűjt 
össze Újpestről, 1957-ből. Érdemes ellátogatni és 
megnézni a gyűjteményt!  V. G.



A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV-BEN

Amplifon Hallásközpont
Budapest IV., Szent István tér 5.
amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk újpesti lakosok 
számára 2015. március 30-tól április 17-ig
az Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez 
hívja a 06-1 951-7622-es telefonszámot.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 9 M o z a i kÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I X .  É V F O L Y A M ,  1 3 .  S Z Á M ,  2 0 1 5 .  á p r i l i s  1 0 .

Az alábbi 3+1 kategóriában amatőr 
művészek pályamunkáit várják.

I. Sportos Újpest: Sportolók mun-
ka közben, résztvevők a sportpartyn, 
Kihívás Napján készült életképek, 
sportos emberek hétköznap és hét-
végén Újpesten. (Pl.: Farkas-erdőben, 
Halassy uszodában, Futó- és Kerékpá-
ros Fesztiválon, a Tarzan Parkban…)

II. Emberek és Újpest: Minden, ami 
rendezvény, élet-pezsgés Újpesten. El-
sősorban az Újpesti Önkormányzat ál-
tal szervezett rendezvényeken készített 
felvételeket várunk, de a pályázók küld-
hetnek életképeket érdekes foglalkozá-
sú, vagy híres újpesti emberekről is. 

III. Állatbarát Újpest: Kutyák, 
macskák, és egyéb állatok fotóit vár-
juk. Kapcsolódhat az állatvédelem-
hez, az újpesti kutyabarát rendezvé-

nyekhez, parkokhoz, terekhez, vagy 
megmutathatja, milyen az élet az 
újpesti kutyafuttatókban. 

+ 1 kategória, kizárólag 18 
év alatti pályázóknak: Újpest, 
ahogy Én látom 

A fi atalok szabadon ötletelhetnek a 
fotográfi a eszközével, bemutatva, ők 
hogyan látják Újpestet. (18 év alatti, 

újpesti lakcímmel rendelkező diákok 
jelentkezését várjuk.) A18 év alatti pá-
lyázók helyett törvényes képviselőjük 
jogosult a pályázatot beadni. A törvé-
nyes képviselő köteles a regisztráció so-
rán a faxon vagy e-mailben az Újpesti 
Sajtó Kft. részére megküldött nyilatko-
zaton – a kiskorú adatain túlmenően 
– a saját személyes adatait is megadni, 
és azt a kiskorú helyett aláírni.

A legtöbb pályaművet beküldő új-
pesti iskola diákjai 50 000 Ft értékű 
vásárlási utalványt és további értékes 
nyereményeket nyerhetnek iskolájuk-
nak. A pályázatra csak 2014-15 során 
készült képekkel lehet pályázni! Felhív-
juk a pályázók fi gyelmét, hogy ha a kép 
kiállításra, továbbá díjazásra kerül, de a 
szervezők gyanúsnak ítélik, bekérhetik 
annak eredeti, EXIF adatokat tartalma-
zó állományát. Amennyiben ezt nem 
tudja mellékelni a pályázó, úgy képe 
automatikusan kiesik a pályázat továb-
bi értékeléséből. Továbbá, minden pá-
lyázó maximum 10 képpel pályázhat.

DÍJAK: (TÉMÁNKÉNT): 
I. díj: 50 000 Ft értékű utalvány
II. díj: 30 000 Ft értékű utalvány
III. díj: 20 000 Ft értékű utalvány
+ A legtöbb pályaművet beküldő új-
pesti iskola díja: 50 000 Ft értékű utal-
vány és egyéb értékes nyeremények.

A legjobb pályaművekből kiállítás 
nyílik 2015. augusztus 27-én, 17 órakor 
az Ifjúsági Ház kiállítótermében. A rész-
letes pályázati kiírás a www.ujpest.hu/
fotopalyazat oldalon található.

„Újpesti Élet-képek 2015” – fotópályázat
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet „Újpesti Élet-
képek 2015” címmel. Az előző évektől eltérően, idén egy új, negyedik kategóriában is 
várják a pályaműveket. Vajon, hogy látják városunkat a fi atalok? 

Fotó: Laczkó-M
agyar G

yörgy



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

24/2011. (V.9.) SZÁMÚ RENDELETE 
ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET

ÚJPESTI DIÁKÖSZTÖNDÍJAK ELNYERÉSÉRE
A 2015/2016. TANÉVRE

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló 
tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy 
a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanu-
lókat és hallgatókat. A diákösztöndíjat pályázat útján, az 
alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj
3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj
  
A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – 

azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtása 
évének első napján és a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

A diákösztöndíjak elnyerésének kategóriánkénti feltételei:
UGRÓ GYULA TANULMÁNYI DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat az a pályá-
zó nyerheti el, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat 
benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként 
elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.

2.) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj elnyerésé-
re irányuló pályázaton az a diák vehet részt, 

a) aki a tanulmányait középiskola 11. vagy ennél ma-
gasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alap-
képzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan 
képzésben vesz részt, és 

b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten 
– az első képesítését szerzi meg.

3.) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj odaítélése 
során előnyt élvez az a pályázó, 

a) aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül 
tanulmányi versenyeken, fővárosi, megyei, országos vagy 
nemzetközi szinten helyezést ért el,

b) aki közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
c) aki tudományos munkát végez,
d)  aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogya-

tékkal élő személy,
e) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a kétszeresét.

BENE FERENC SPORT DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.) A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat az a pályázó nyer-
heti el, aki 

a) a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb 
évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási

intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag 
elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes 
osztatlan képzésben vesz részt, és 

b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten 
– az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban  
ca)  egyéni sportágban a korosztályos országos bajnok-

ságokon I-III. helyezést ért el,
vagy a korosztályos világversenyeken (EB, VB) I-XII. he-

lyezést szerzett, vagy
cb)  csapatsportágban a korosztályos, illetve magasabb 

korcsoportos országos bajnokságokon I. helyezést elért 
csapat tagja, vagy a korosztályos, illetve magasabb kor-
csoportos világversenyeken (EB, VB) I-VI. helyezést elért 
csapat tagja.

2.) A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj odaítélésénél 
előnyt élvez 

a) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve  fogya-
tékkal élő személy,

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a kétszeresét.

SZŐNYI ISTVÁN ALKOTÓMŰVÉSZETI DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.) A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat az 
a valamely alkotóművészeti ágban kiemelkedő tehetségű 
pályázó nyerheti el, 

a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél ma-
gasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alap-
képzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan 
képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten 
– az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alko-
tóművészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, megyei, 
országos vagy nemzetközi szinten  helyezést ért el, és

d) aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat 
– a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben 
az alkotóművészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

2.) A Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj oda-
ítélése során előnyt élvez az a pályázó, 

a) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
b) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogya-

tékkal élő személy,
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a kétszeresét.

HÁZY ERZSÉBET ELŐADÓ-MŰVÉSZETI DIÁKÖSZTÖNDÍJ
1.) A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat az 
a valamely előadó-művészeti ágban kiemelkedő tehetségű 
pályázó nyerheti el, 

a) aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél ma-
gasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alap-
képzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan 
képzésben vesz részt, és

b) a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten 
– az első képesítését szerzi meg, és

c) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül elő-
adó-művészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, me-
gyei, országos vagy nemzetközi szinten  helyezést ért el, és

d) aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat 
– a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben 
az előadó-művészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el.

2.) A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj 
odaítélése során előnyt élvez az a pályázó, 

a) aki az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozá-
sát célzó versenyeken ért el helyezést,

b) aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
c) aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyaték-

kal élő személy,
d) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a kétszeresét.

A pályázás módja
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített, a diákösz-
töndíj kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet 
benyújtani.

Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban 
csak egy kategóriában pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell:
a) középiskolás pályázó esetében az oktatási intézmény 
ajánlását,

b) felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a hall-
gatói jogviszony fennállását igazoló okmány eredeti vagy 
hitelesített másolati példányát,

c) a pályázó és a vele egy háztartásban élő hozzátar-
tozói (családja) Állami Adóhatóság (NAV) által kiadott 
2014. évi jövedelemigazolását,

d) a tanulmányi, művészeti versenyeken (fesztiválo-
kon), sportversenyeken elért helyezések és a végzett tudo-
mányos munka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítványok 
másolatát,

e) az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj esetében a 
pályázat beadását megelőző 4 tanulmányi félév tanulmá-
nyi eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát, 
illetve a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj és a 
Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj esetében 
erre az időszakra vonatkozóan az adott művészeti tantár-
gyak eredményét igazoló okmányok hitelesített másola-
tát,

f) a halmozottan hátrányos helyzet fi gyelembe vételé-
hez, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 
szülői nyilatkozat másolatát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szept-
ember 30. A benyújtás helye: Budapest Főváros IV. kerü-
let Újpest Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági, 
Sport, Művelődési és Oktatási Osztály (1042 Budapest IV. 
István út 14. I. 37.)

A pályázatok elbírálása
A diákösztöndíjak odaítéléséről – a Közművelődési, Ok-
tatási Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület 
dönt. A diákösztöndíjban részesített diákok nevét a helyi 
sajtóban és az internet útján közzé kell tenni.

A diákösztöndíj mértéke és időtartama
A diákösztöndíj havi összege:
   a) középiskolai tanuló esetében a kifi zetés időpontjában 
érvényes minimálbér 20%-a, (jelenleg 105 000 Ft 20%-a; 
azaz 21 000 Ft)

b) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetében a 
kifi zetés időpontjában érvényes minimálbér 40%-a (jelen-
leg 105 000 Ft 40%-a; azaz 42 000 Ft)

A diákösztöndíj megállapított mértéke nettó összeg-
ként kerül kifi zetésre, melynek esetleges adó és járulékter-
heit az Önkormányzat viseli. A diákösztöndíjat a Képvise-
lő-testület két tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A 
kifi zetés havonta, banki átutalással történik. 

A diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, ha 
a diák a tanulmányait – bármilyen okból – megszakítja 
vagy befejezi. A folyósítási időszak második félévében a 
diákösztöndíjat csak akkor lehet kifi zetni, ha a diák tanu-
lói, illetve hallgatói jogviszonya ebben az időszakban is 
fennáll. A második félévre vonatkozó tanulói, illetve hall-
gatói jogviszony (aktív félév) fennállásának igazolását leg-
később február 28. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalhoz. Ennek elmaradása esetében a diákösztöndíj a 
második félévre nem folyósítható.

Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a diákösztöndíjat, úgy 
őt a jogosulatlanul felvett összeg visszafi zetésére kell kö-
telezni.

A fentiek alkalmazásában az első tanulmányi félév 
szeptember 1-jétől február végéig, míg a második félév 
március 1-jétől június végéig tart.

A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodájában – Budapest IV. István út 
15. – illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. 
(www.ujpest.hu)

Az a pályázó, aki nem a formanyomtatványon, vagy 
hiányosan kitöltött adatlappal pályázik, illetve nem 
csatolja a pályázathoz szükséges mellékleteket, vagy 
pályázata határidő után érkezik meg, automatikusan 
kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást 
adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 
munkatársai a 231-3101/112, 216 telefonszámokon.

Újpest, 2015. március
 DR. MOLNÁR SZABOLCS alpolgármester
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Mozart: 
Koronázási mise
Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző és 
zongorista rövid élete alatt maradandó életmű-
vet alkotott. Első zeneműveit hatévesen improvi-
zálta, édesapja pedig támogatta a kis zsenit, hogy 
kiteljesedhessen. Műveinek száma meghaladja a 
hatszázat. Az operái, illetve a zenekari és kamara-
zenei alkotásai mellett kiemelkedő értékűek egy-
házzenei művei. Az Újpesti Főplébánia Templom 

2015. április 18-án, délután 16 órakor szeretettel 
vár minden Mozart-rajongót és érdeklődőt a Ko-
ronázási misére, melyre a belépés díjtalan!

A koncerten közreműködnek: Kővári Eszter Sára, 
Salfay Ágnes, Labant Bence, Pivarcsi Gábor, Török 
Géza, továbbá a Farkas Ferenc Kamarazenekar tag-
jai Fenyő Gábor vezetésével: Bosnyákovics Bea, Ifj. 
Farkas Sándor, az Újpesti Civil Kórus Drexler Vajk 
vezetésével, továbbá a Liszt Ferenc vegyes kar tagjai 
Barna Zsuzsa vezetésével: Arató Ágnes, Dózsa Lász-
ló, Blaskovics László, Magyaróvári Viktor. 

A program fővédnöke dr. Molnár Szabolcs al-
polgármester.  V.G.

A mai harmincas-negyvenesek között 
kevés olyan férfi ember létezik, aki ne 
a nyolcvanas évek akcióhéroszainak 
kalandjain nőtt volna fel. A műfa-
ji tápláléklánc csúcsán kétségkívül 
Schwarzenegger és Stallone trónol-
tak, akik rendületlenül aprították a 
gonosz vietkongokat és a szovjeteket. 
Ám hiába csodáltuk őket, mi, egy-
szeri halandók csak nehezen tudtunk 
volna magunkra ismerni a kigyúrt 
übermensch-ekben. 

Jött azonban egy fi ckó, aki egy volt 
közülünk. Rajta nem feszültek gro-
teszk izomkötegek, és távolról sem 
volt sebezhetetlen; ha megszúrták, 
vérzett, sőt – skandalum! – még fájt 
is neki. Küldetéstudata sem volt, eszé-
be nem jutott volna hősködni, csak 
azért lendült mindig akcióba, mert 
nem akadt más a feladatra. Ő Bruce 
Willis, vagy inkább a brúszvilisz, akire 
ráégett a kisember és a nép egyszerű 
fi ának szerepe. Már-már népmesei fi -
gura ő, akit a sors mindig keményen 
sújt, de tűri a csapásokat, és senkinek 
nem engedi, hogy letörölje az arcáról 

a felháborítóan vagány, kurucos fél-
mosolyt.

Ennek a fi gurának az első megteste-
sülése természetesen John McClane, 
a Drágán add az életed (1988) zsaru-
ja, aki mezítláb és trikóban veszi fel a 
harcot a Nakatomi toronyházat elfog-
laló bűnözőkkel. A kérdés látszólag 
csak annyi, hogy muszáj-Rambónk 
képes-e megmenteni a saját és a tú-
szok irháját, de a sztori tétje ennél 
mégis nagyobb. A megrögzötten régi-
módi McClane valójában azért küzd, 
hogy visszahódítsa karrieristává lett 
feleségét, és újraegyesítse a családot. 
Számára a legnagyobb jutalom az, 
amikor a fi náléban a Nő megszabadul 
a cégtől kapott luxusórától, és újra 
büszkén viseli férje nevét. A Die Hardot 
így nem az akciójelenetei teszik pikáns-
sá – bár azok is megállják a helyüket, 
még ma is –, hanem hogy két tűzpár-
baj között, suttyomban, kibont egy 
erős kapitalizmuskritikát, illetve hitet 
tesz a konzervatív értékek és a „hagyo-
mányos” férfi asság mellett. Kétség sem 
férhet hozzá: Bruce Willis, vagyis John 
McClane az igazi akcióhős. B.S.

A fi lm 17 évvel a bemutató után 
újra moziba került, április 9-től a 
Corvinban lehet megnézni.  

Gyerekek a 
Vigadóban
A Karinthy Frigyes Általános Is-
kola tanulói március 20-án, az 
Ambrus Óvoda tanulói pedig 
március 23-án tettek látogatást a 
Pesti Vigadóban, egy különleges 
program keretében.

A gyermekek külön a számukra 
összeállított csoportos idegenveze-
tés során megismerhették a Pesti 
Vigadó történetét, felsétálhattak 
a Díszlépcsőn, és megcsodálhatták 
az egyedülálló Dísztermet, amely-
ben olyan kiválóságok léptek fel, 
mint Liszt Ferenc vagy Bartók Béla. 
Az idegenvezetés végén a hatodik 
emeleti kiállítóteremben a Magyar 
Animáció 100 című tárlatot tekint-
hették meg, amelyen számos más 
érdekesség és kordokumentum 
mellett látható volt Rofusz Ferenc 
Oscar-díja is, amelyet A légy című 
animációs fi lmért kapott 1981-ben! 
A berendezett vetítőteremben töb-
bek között a Gusztáv, a Kukori és 
Kotkoda, Frakk, Mekk Elek valamint 
a Magyar Népmesék egy-egy epi-

zódját is megnézhették. Ezt köve-
tően gyermekfoglalkoztató során, 
játékos formában, saját maguk által 
készített tárgyakon keresztül ismer-
hették meg a mozgóképkészítés 
rejtelmeit, valamint a kisebbeket 
színezőkkel várták a Vigadó föld-
szintjén található Könyvtárban.

A Magyar Művészeti Akadémia 
székházaként működő Pesti Vi-
gadó a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a jövőben is tervez 
gyermekek számára hasonló 
programokat! A Vigadó a má-
jus 31-én megrendezésre kerülő 
gyereknap alkalmából rajzpályá-
zatot hirdet „150 éves a Vigadó” 
címmel, amelynek legsikeresebb 
alkotásai két héten keresztül 
láthatók majd a Vigadó Galéria 
földszinti kiállítótermében. 

Az igazi 
akcióhős 

FILM



A gyilkosság napján a rendőrség any-
nyit közölt, mentősök értesítették 
őket arról, hogy egy feltehetően bűn-
cselekmény során megsérült, vérző 
férfi hoz riasztották őket a járókelők 

március 31-én reggel. A rendőrségi 
nyomozás során azóta megállapí-
tották, hogy a József Attila utcában 
megtalált hajléktalan férfi t súlyosan 
bántalmazták, sérüléseibe a kórházba 

szállítást követően belehalt. A rend-
őrség halált okozó testi sértés miatt 
nyomoz ismeretlen tettes ellen. A 
nyomravezetői díjat annak ajánlot-
ták fel, aki az elkövető személyével 
kapcsolatban olyan pontos adatokkal 
rendelkezik, amelynek segítségével 
a tettes azonosítható, információit 
pedig tanúként is kész megosztani a 
hatóságokkal.

A rendőrség kéri azokat, akik a bűn-
cselekménnyel kapcsolatban informá-
cióval rendelkeznek, jelentkezzenek a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság in-
gyenesen hívható 06-80-555-111-es te-
lefonszámán, illetve a 112 segélyhívón, 
vagy munkaidőben a BRFK Életvédel-
mi Osztályának 061-443-5000 / 31-164 
mellékén. BRFK/MOA

Nyomravezetői 
díjat ajánlottak
Félmillió forint nyomravezetői díjat ajánlott a BRFK an-
nak, aki érdemi információkkal rendelkezik arról, ki öl-
hette meg a járókelők által megtalált hajléktalan férfi t a 
József Attila utcában.
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Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest 
rendőrkapitánya kiemelte, különösen 
a közterületeken elkövetett bűncse-
lekmények száma csökkent.

– Ebben a közterület-felügyelet, a 
két polgárőrszervezet, az önkormány-
zat és a rendőrség együttműködésé-
nek is szerepe van – mutatott rá. A 
polgárőrökkel rengeteg közös szolgá-
lati órájuk van. Hozzátette: a lopások 
száma az egyik, ami jelentősen csök-
kent, csaknem ötödével. 

Az autófeltörések száma 130-ról 
száz alá csökkent, a garázdaságok 
száma pedig a lopásokéhoz hasonló 

mértékben esett vissza. A rendőrka-
pitány hozzátette, minden területen 
megfi gyelhető pozitív változás, van 
ahol kisebb, van ahol nagyobb mér-
tékben, a felderítési mutatók is sta-
bilak. Egyedül a lakásbetörések szá-
ma nem csökkent 2013-hoz képest, 
de ez ellen több fronton is felveszik 
a harcot, és intézkednek. Jó iránynak 
tekinthető, hogy 2015 első negyed-
évében hetven(!) százalékkal keve-
sebb betörés volt, mint 2014 azonos 
időszakában. 

A hatékony védekezést egyébként 
a társasházi fórumok, a SZEM mozga-

lom (erről lásd keretes írásunkat), va-
lamint a napokban átadott térfi gyelő 
kamerarendszer is elősegíti.

Dr. Terdik Tamás aláhúzta: 2015 a 
bűnmegelőzés éve kell legyen Újpes-
ten. Ebben nagy szerepük lesz a már 
említett térfi gyelőknek, de az is jelzi 
az irányt, hogy a korosztályokra sza-
bott ismertetőelőadásokra rendkívül 
megnőtt az igény. Szinte nincs olyan 
nap, hogy az újpesti rendőrök ne ke-
resnének fel óvodát, iskolát vagy idős-
otthont, vagy éppen ne fogadnának 
látogatókat. Sőt, egyházi közösségek 
részéről is mutatkozik igény a bűn-
megelőzési ismeretekre, és ezáltal a 
közvetlen kapcsolattartásra. Újpest 
tehát több fronton tesz a bűnmeg-
előzésért, s ezzel együtt a betörések 
számának csökkentéséért.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Sikeres évet zárt a rendőrség
Kiemelkedően sikeres évet zárt az újpesti rendőrkapitányság. A tavalyi összbűncselek-
ményszám közel ötödével csökkent 2013-hoz képest. 2015 egyértelműen a bűnmeg-
előzés éve Újpesten. Szinte nincs olyan nap, hogy ne tartanának valahol bűnmegelőző 
előadást, akkora az igény a tájékoztatókra.

SZEM-MEL A BETÖRÉSEK ELLEN
A lakásbetörések egyik legkézen-
fekvőbb megelőzési formája a 
Szomszédok Egymásért Mozga-
lom, amely Káposztásmegyeren 
is meghonosodott. Fő eleme a 
szomszédok közötti közvetlen 
kapcsolattartás. Ha nem vagyunk 
otthon, akkor is fi gyelnek értéke-
inkre, például ürítik a postaládát 
és egyből jeleznek, ha valami gya-
núsat látnak. Az egyenruhások 
azonban mindenkit arra intenek, 
ha bűncselekményt látnak, ne 
avatkozzanak közbe, egyből a 
rendőrséget hívják! 
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– Szerencsés embernek mondha-
tom magam – kezdte a tréner a be-
szélgetést. – Sok eredményes tanít-
ványom volt már, és Cintiával tovább 
bővült a sor. Tavaly egy csiszolatlan 
gyémánt került hozzám, akivel remek 
együtt dolgozni. Minden adottsága 
megvan ahhoz, hogy néhány év múl-
va a legjobbak között emlegethessük. 

– Jól tudom, hogy nem csak atléti-
kában, hanem egy másik sportágban 
is tehetségesnek mondanak? – kérdez-
tem Cintiát.

– Igen, már ötödik éve öttusázom 
a KSI-ben. Nagyon szeretem azt is, 
szerencsémre nem kell választanom, 
bírom mindkettőt.

– Hogy kerültél Újpestre, az UTE 
szakosztályába?

– Mivel az öttusában egyelőre csak 
úszás és futás szerepel leginkább a 
programban, persze a többi verseny-
számot is gyakorlom, feltűnt Feri bá-
csinak az egyik versenyen, hogy mi-
lyen jól mozgok. Innen már egyenes 
út vezetett Újpestre, az atlétákhoz. 

Nagyon örülök, hogy a szüleim is be-
leegyeztek a döntésembe, hiszen ne-
kik még több feladatot jelent az, hogy 
kétlaki életet élek. 

– Középtávfutó vagy, ami bor-
zasztóan nehéz dolog. Hogy bírod az 
edzéseket?

– Időszaktól függően heti negy-
venvalahány kilométert futok a 
tréningeken, persze ha verseny van, 
akkor más a leosztás. De az edző 
mindenre figyel, nekem csak fut-
nom kell.

– Az eredményeidre már a váloga-
tott edzője is felfi gyelt, behívtak a ke-
retbe. Mi vár rád az idényben?

– Rövidesen Tatára utazom az 
edzőtáborba, aztán Törökországban 
lesz versenyem, majd Mariborban is 
rajthoz állok. Itthon pedig, mivel vége 
a fedett pályás szezonnak, már a sza-
badtéri versenyeken kell helyt állnom.  
Remélem, sikeres leszek, és ezért min-
dent megteszek az edzéseken. Atléti-
kában és öttusában egyaránt.

 (gergely)     

Cintia az idősebbeket 
is legyőzte már
Egy év telt el azóta, hogy az UTE atlétikai szakosztályá-
nak tagja lett hazánk egyik legtehetségesebb atlétája. 
Véber Cintia alig tizennégy esztendős, de a középtávfutás 
kedvelői már jól ismerik a nevét. Nem csak korosztályá-
ban tűnik verhetetlennek, az idősebbek között is egyre 
gyűjtögeti aranyérmeit a versenyeken. Cintia Csoma Fe-
renc mesteredző tanítványa.

Zsanett bronzérmet nyert 
az Európa-bajnokságon

Az U23-as birkózó Európa-
bajnokság női versenyén 
20 ország 89 versenyzője 
indult. Meglepően ala-
csony volt a létszám, de 
annál tömörebb a mezőny, 
hiszen a legerősebb orszá-
gok természetesen küldtek 
csapatot a lengyelországi 
Wałbrzychba. Könnyű sor-
solásról így aztán szó sem 
lehetett. 

Az UTE válogatott versenyzője, Németh Zsanett is alaposan megküz-
dött az éremért. A legjobb négy közé viszonylag simán bekerült (Németh 
– Ljudmila Ticsina 5-0), aztán az elődöntőben beleszaladt a hazaiak ver-
senyzőjébe, aki nem adott túl sok esélyt a magyar lánynak. (Daria Osocka 
(lengyel) – Németh 7-0.)

Zsanett az éremért korábbi nagy riválisával találkozott, a junior világ- és 
Európa-bajnok azeri Szabira Alijeva várta a szőnyegen. Az utánpótlás-vá-
logatott mestere, Nagy Lajos a mérkőzés előtt kijelentette, hogy Zsanett-
nek csak fóbiája van, mert jobb birkózó az azerinál. A mesternek igaza lett. 
A meccs elején szép kontracsatából 3-2-vel jött ki Zsanett, ami megala-
pozta a további küzdelmet. Zsani meg sem állt 8-2-ig, és ott is csak azért, 
mert tíz másodperccel az első menet vége előtt tusolta Alijevát. (gg)

Pár századon múlt
Tóth Ivett továbbjutása
Kegyetlenül fárasztó szezont tudhat maga mögött a magyar korcso-
lyasport jelenleg legtöbbre hivatott versenyzője, Tóth Ivett. Párhu-
zamosan teljesített a junior- és a felnőtt korosztályban, aminek a 
záróakkordjaként Sanghajba, a világbajnokságra utazott.

A 17 éves Tóth Ivett kevés sikerélménnyel térhetett haza a kínai 
metropoliszból. A rövidprogramban 43,46 pontot kapott, ami messze 
elmarad egyéni legjobbjától, ám csak nagyon kevéssel, 38 századdal a 
még továbbjutást érő, 24. helyezett olasz Giada Russo eredményétől. 
Tóth a 26. helyen zárt, és nem mutathatta be a kűrjét.

– Nagyon hosszú szezonon 
vagyunk túl, tele új kihívá-

sokkal és tapasztalatok-
kal – kezdte versenyzője 
értékelését az edző, Gór-

Sebestyén Júlia. – Bíztunk 
abban, hogy a szezon utolsó 
nagy kihívásán Ivett a tudása 
legjavát nyújtja. Sajnos nem si-
került, tovább kell dolgoznunk 
az eredményességen, de bizta-
tó, hogy juniorként mindössze 
harmincnyolc századdal ma-
radt el a kűr futástól a felnőtt 
világbajnokságon.  (g)
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Friss 
hírek,

 tudnivalók: 
ujpest.hu

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő április 27-én hétfőn 18-19 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők május 4-én, hétfőn 

17-18 óráig tartanak fogadóórát.

Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők május 4-én, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát.

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

Jókay Attila május 11-én hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária; Bartók Béla önkormány-

zati képviselők május 12-én kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működ-
hessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Telefon: 06-70-372-3709 
www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra én 

megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Budapest, Nádor u. 1.).

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti fo-
gadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17 órától tartja. 
Helyszín és időpont egyeztetés: a 06 30 400 9297 telefonszámon!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes jogse-
gélyszolgálat Dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján minden hónap máso-
dik hétfőjén várja a jogi problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. Információ és bejelentkezés a 
369-4205 telefonszámon, hétköznap 14-17 óráig lehetséges.

BALOLDALI BARÁTI KÖR TALÁLKOZÓJA
A Baloldali Baráti Kör következő találkozója április 15-én (szerdán) 15 órakor lesz Újpesten a 
IV. ker., Nádor u. 1-ben, ahová várjuk a Baráti Kör minden tagját, továbbá azokat is, akik még nem 
voltak ilyen klubdélutánon, de szeretnek beszélgetni. Vendégeink lesznek Korózs Lajos és Horváth 
Imre országgyűlési képviselők. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szívesen ven-
nének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., 
Nádor u. 1.  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

FOGADÓÓRA
dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció)
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 17-18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Újpesten, Lázár V. u.-ban, 179 m2-es összközműves 
telken, kiváló állapotú, újszerű, folyamatosan karban-
tartott, kétszintes, duplakomfortos, 128 m2-es, 2+2 x 
félszobás családi ház, 11 m2-es pincével eladó. Eladási 
ár: 34,9 M Ft. Magánszemélyek hívását várom. Tel.: 
06-70 637-2718

� Bp. IV., Bajza u.-ban, 680 m2-es, részben parkosított 
telken, 90 m2-es, közepes állapotú, 3 szobás családi 
ház, 12 m2-es fedett terasszal, különálló, újszerű, 100 
m2-es garázs-műhely épülettel eladó. Eladási ár: 28,9 
M Ft, ingatlanirodák ne hívjanak. Tel.: 06-70 637-2718

� Kulcs Lejtő utca 4. sz. alatti, háromszintes, 63 m2-
es, fűthető nyaraló, Dunától 150 m-re, berendezéssel 
együtt eladó. Budapesti lakáscsere is érdekel. Telek 
150 négyszögöl, termő fákkal, szőlőlugassal. Érdek-
lődni: 06-20 544-4664

� Gödöllőn eladó, a belterület határán, egy 1001 m2 
területű zártkert. I.á.: 2,9 M Ft. Telefon: 06-30 537-
6985

� Újpest villanegyedében patinás családi ház, 210 
m2-es, hatszobás, padlófűtéses, 576 m2-es saroktel-
ken eladó. Felső szintje szerkezetkész, nagy pincéjé-
ben kazánház, ipari áram, vállalkozásra, befektetésre 
kitűnő. Ingatlanost nem kérek! Irányára: 60 M Ft, tel.: 
06-1 369-3771

Ingatlant kiad
� Újpesti új családi házban, jó közlekedéssel, gépesí-
tett, bútorozott, kis rezsijű, egyszobás, külön bejára-
tú, emeleti lakás kiadó. Tel.: 06-30 304-2947

Garázs
� Újpesten, IV. kerület, Attila u. 92 sz. alatti 2 sz. ga-
rázsomat eladom, 1,1 M Ft-ért. Érdeklődni 370-9381-
es telefonon.

Oktatás 
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

Régiség
� Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! 
Tört fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 
150-800-ig. Továbbá: antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, pénzt, érméket és 
mindent, ami régi! Valamint teljes hagyatékot! 
FIGYELEM! A mézsárga borostyánt 500-1000Ft/
gramm áron vásároljuk. Várjuk szeretettel, XIII. 
ker., Hollán Ernő utca 4., Tel.: 350-43-08; 06-70-
884-4084, e-mail: antikicko87@gmail.com

� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁS 1000Ft-
tól/g áron. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 350 Ft-tól. Régi 
bútorokat, festményeket, órákat, Herendi- Zsolnay-
Gorka dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitüntetése-
ket, katonai eszközöket, teljes hagyatékot felvásáro-
lok készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: 
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakbe-
rendezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, 
régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, 
bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget, illetve 
hagyatékot. Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-
20 465-1961

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csillárt, 
porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, 
hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bi-
zsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, iratot, 
képeslapot, katonai tárgyakat. Jelvény, játék, diafilm, 
porcelán, festmény, óra, ezüst, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal 
fizetek! Lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-20 924-4123

Állást kínál
� Káposztásmegyeri vendéglőbe gyorsmozgású 
tálaló szakácsot keresek. Tel.: 06-30-924-7838

Szolgáltatás
� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 
368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.
HU, 21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 
550-0269

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 06-70 234-7759, 
306-2023

� Festés, mázolás, tapétázás, 36 évi szakmai tapasz-
talattal. Korrekt árakkal, fóliatakarással, bútormozga-
tással. Forduljon hozzánk bizalommal. Tel.: 06-20 442-
9570, 06-1 369-6674

� KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciá-
val. Ingyenes helyszíni felmérés! 06-30-931-7486 
www.annauklima.hu

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gép-
kocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 
932-8305

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasszon 
minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az újpestiekért 
dolgozunk már több mint 20 éve. Amennyiben Önök 
is úgy akarják, mi máris megoldjuk a problémákat, és a 
teljes ügyintézést vállaljuk. Tel: 06-30-965-4844

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Szeretettel várunk mindenkit az 
E Trafi kban, Újpest szívében! 

Elektromos cigaretta készletek 
kezdő, haladó és profi  szinten!

Minőségi, megbízható elektromos 
cigi készülékek – 1 év garanciával!

Üzletünkben vásárlás előtt 
63 féle utántöltőfolyadék-ízt

 tud kipróbálni!
Minden megvásárolt elektromos 

cigaretta készlethez utántöltő 
folyadék jár ajándékba!

Cím: 1043 Budapest, 
Munkásotthon utca 18.

Nyitva tartás: H-P: 11-18 óráig 
Rendelésfelvétel telefonon is: 

06 1 796 5340 

ecigaretta.eu

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Kiss István (Ticzián Fotó)

búcsúztatóján részt vettek és mély 
fájdalmunkban velünk voltak.

A gyászoló család
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ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI

Készült 
az Újpesti Önkormányzat 
megbízásából

HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

Vasárnap: 700-1400

Egész héten 
nyitva vagyunk!

Március 22.-től

ÚJPESTI PIAC
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A Szent István téri 

Piac heti akciói 

péntektől-péntekig

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT-nél spa-
nyol narancs 298 Ft/kg, mandarin 480 Ft/kg, retek 140 Ft/
kg, görög eper 980 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Rozvadszky Tibornál, a Lipóti 
pékséggel szemben, padlizsán 480 Ft/kg, paradicsom 499 
Ft/kg, uborka 398 Ft/kg, saláta 180 Ft/db.

Csak 15-én, szerdán, a Nagycsarnokban a Vértes-

Ázsió Bt-nél vödrös sertészsír 499 Ft/kg, fokhagymás te-
pertő 250 Ft/10 dkg, húsos karajcsont 499 Ft/kg.

Csak 16-án csütörtökön, a Nagycsarnokban Orosz 

Ferencnél disznósajt 1.300 Ft/kg, füstölt szalonna 999 Ft/kg, 
párizsi 699 Ft/kg, krinolin 1499 Ft/kg, roppanós virsli 1200 Ft/kg.

Várjuk szeretettel Kedves Vásárlóinkat!
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Húsvét 
a piacon
Tojáskrémes kenyér, állatsimogatás, cso-
kitojás-keresés és vidám húsvéti hangu-
lat várta a piacra látogatókat múlt hét 
szombaton, április 4-én délelőtt. A prog-
ram nagyon tetszett a látogatóknak, a 
napsütés hiányát pótolta a vidám légkör 
és a sok fi nomság.

A húsvéti nyuszi 
mindenkit odavonzott 

a piacra

Az állatsimogatás 
mindig a kedvenc 
programok közé 

tartozik

Jól sikerült
a tojáskrém


